OBČINA
RAVNE NA KOROŠKEM
ČETRTNA SKUPNOST ČEČOVJE
Gačnikova pot 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Tel. 02 82 160-00, Fax. 02 82 160-01
Datum: 25. 11. 2015

Z a p i s n i k
9. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v torek , dne 24. 11 .2015 ob 17.00 uri v pisarni ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 8. Redne seje sveta ČS Čečovje
3. Dogovor o organizaciji tradicionalne prireditve prednovoletnega druženja občanov Čečovja
4. Najemne pogodbe za vrtičkarje v ČS Čečovje
5. Obravnava predvidene lokacije za ureditev pasjega parka v naselju Čečovje
6. Prejeta pošta
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Uršula Gostenčnik,
Alojz Cigale, Mirjam Mlakar, Branko Čuk
Odsotni: Enriko Plevnik
Točki 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/9
Zagotovljena je sklepčnost in potrdi se dnevni red 9. redne seje sveta ČS Čečovje, potrdi pa se tudi zapisnik
8. redne seje sveta ČS Čečovje, s pripombo, da še nismo prejeli odgovorov na dana vprašanja in pobude na
8. redni seji sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Tradicionalna prireditev prednovoletnega druženje občanov Čečovja je pred vrati in sklenili smo, da jo letos
priredimo 28. 12. 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, na platoju TUŠ. Tako kot vsako leto na prireditvi
sodelujejo vsi člani ČS Čečovje.
Sklep 2/9
Zadolžita se predsednik Marijan Kokol in članica Sedovšek Karmen za organizacijo prireditve, vabila pa
pripravi gospa Uršula Gostenčnik.
Točka 4
Občani so kar nekaj časa spraševali kaj je z najemnimi pogodbami za vrtove, ki jih uporabljajo občani in
seveda smo odgovarjali, da strokovne službe pripravljajo najemne pogodbe za najem vrtov. Seznanjeni smo,
da aktivnosti potekajo, občani podpisujejo najemne pogodbe, ali pa bodo zajeti vsi uporabniki, ki koristijo in
uporabljajo občinska zemljišča, pa je vprašanje, ki ga postavljamo. Ve se, da kar precej občanov v občini
Ravne na Koroškem uporablja občinsko zemljišče, marsikatero je dodobra uzurpirano, na občinskih
zemljiščih so postavljeni tudi razni objekti in želimo vedeti, ali je vzpostavljena evidence teh zemljišč in ali
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se je uporabnikom postavil rok za najem, nakup ali odstranitev nedovoljeno zgrajenih objektov na
občinskem zemljišču.
Sklep 3/9
Predsednik naj pridobi podatke na postavljena vprašanja in z njimi seznani člane sveta ČS Čečovje do
naslednje seje sveta.
Točka 5
Predsednik sveta Marijan Kokol je seznanil člane sveta, da je na svet ČS Čečovje bil poslan dopis, s katerim
naj potrdimo lokacijo za ureditev pasjega parka na zemljišču parc.št. 710 k.o. Ravne. Člane sveta je
predsednik seznanil z natančno lokacijo in sicer bi bil prostor pasjega parka lociran levo od peš poti, ki teče
iz Čečovja do cestnega prehoda v smeri DTK oz. pod brežino pod stan. Bloke Čečovje 13, 27 in 29. Člani
sveta so bili mnenja, da lokacija ni primerna, saj so še poznali prejšnjo lokacijo v Logu, ki je bila
odmaknjena iz urbanega naselja. Nasproti lokacije je letni bazen, peš pot šolarjev v šolo Prežihovega
Voranca. Grajski park je obenem tudi pasji park, saj ga kar v precejšnji meri koristijo lastniki psov,
nameščeni so koši za pasje iztrebke in kljub prepovednim določilom veljavnega odloka, vidijo občani prosto
tekanje psov, pa ne samo v grajskem parku, tudi na otroških igriščih, odbojakrskem igrišču na mivki, in še bi
lahko našteli.
Sklep 4/9
Člani sveta ČS Čečovje ne potrjujemo in s predloženo lokacije za ureditev pasjega parka ne soglašamo,
apeliramo pa na strokovne službe, da najdejo primernejšo lokacijo, ki bo sprejemljiva za vse.
Točka 6
Prejeli smo dopis Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, da do 25. 11. 2015 pošljemo
prispevek o dejavnosti sveta ČS Čečovje za objavo v decemberskih ravenskih razgledih. Predsednik sveta
ČS Čečovje, je člane seznanil, da je pripravil in že poslal prispevek ZKŠTM.
Točka 7
Razno, pobude, vprašanja, predlogi
1. Občan stan. bloka Čečovje 39 bi želel, da se podre drevo oreh na S strani bloka, občani Čečovja 40 pa bi
želeli, da oreh ostane. Mnenja smo, da se opravi ogled.
2. Obrez starega drevesa pri stan. bloku Čečovje 26, veje drevesa padajo na avtomobile.
3. Zakaj strokovne službe sveta ČS ne obvestijo o predvidenih možnostih za udejstvovanje v volilnih
odborih, na sodiščih kot porotniki, na drugih razpisih, kjer bi kot občani lahko sodelovali.
4. V parku so nameščene klopi, seveda pa je problem, ko so sedala onesnažena, saj mladostniki večinoma
sedijo na naslonjalih. Deska na eni klopi na Z strani (niz treh klopi pri štud. knjižnici) je polomljena, jo je
potrebno zamenjati.
Ker ni bilo drugih pobud,vprašanj, predlogov je predsednik sveta ČS Čečovja, sejo zaključil ob 19.00 uri.
Zapisal:
Marijan KOKOL,univ.dipl.prav. l.r.
Predsednik sveta ČS Čečovje
Marijan KOKOL, univ.dipl.prav., l.r.

Razdelilnik:
člani sveta ČS - 7x,
oglasna deska - 1x (Marijan Kokol),
župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
direktorica OU, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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